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পীযষূ বে াপাধ ায়

জীব শায় শখ কামােলর িব ে  অপ চার হেয়েছ। তার স েক িমথ া ও বােনায়াট জেবরও শষ িছল না। সবই
করা হেতা তার চির  হনেনর জ । শখ কামােলর ওপর আঘাত তা কারা ের ব ব রু পিরবােরর উপেরই
আঘাত। ব ব রু পিরবােরর ভাবমূিত নে রই অপেচ া। যারা কােছর তারা বঝুেতন এটা ষড়য । তারা অপ চার
এবং জবেক পা া িদেতন না। আর যার িব ে  অপ চার, যােক িনেয় উ ট জব, সই শখ কামাল িছেলন
সবংসহা। হা মেুখ অদৃ েক বরণ করার অসাধারণ মতা িছল যন তার। ৎিসত ললাট িলখনেক মুহূেত মুেছ
ফেল াভািবক  ও তঃ তূ  ভি েত  িতিন কের যেতন তার সকল কমকা ড। পড়ােশানা,  খলাধুলা,  নাটক,

গান-বাজনা, রাজনীিত, পেরাপকার। কােজর িক শষ আেছ। আর ব -ুঅব ু সবাইেক িনেয় ফাঁক পেলই স কী
ােণা ল আ া। আ ার কান িনিদ  ান িছল না। যখন যখােন তখন সখােন। ঢাকা িব িবদ ালেয়র কলাভবন,

ছা  িশ ক  ক ,  মধুর  ক াি টন,  শরীেফর চােয়র দাকান,  আবাহনী  াব,  ছা লীগ  অিফস।  িনেজ পড়েতন
সািসওেলািজ িডপাটেমে ট। িতিদন সকােল তাঁর কমিদবস  হেতা সখান থেকই। িডপাটেমে টর সহপাঠী,
ছাট বড় সবাইেক িনেয় িডপাটেমে টর অিফস কমচারীেদর খাঁজ-খবর িনেতও ভুল করেতন না  বেল েনিছ।

িশ কেদর িত স ান িছল গার। এ কথাও তাঁর িশ কেদর মেুখই েনিছ। িশ করাও সরল াণ শখ কামালেক
খুবই পছ  করেতন, ভালবাসেতন।

আজ ৫ আগ । ব মাি ক শখ কামােলর জ িদন। ১৯৪৯ সােল ব ব ু  ও ব মাতার ঘর আেলা কের িতিন
পিৃথবীেত এেসিছেলন। ব ব ু পিরবােরর ি তীয় স ান। থম স ান ধানম ী শখ হািসনা। পের ব মাতার কাল
ভেরিছেলন আরও িতন স ান। শখ জামাল, শখ রহানা, শখ রােসল। শত ঃখ-ক , ঝড়ঝ া, নানামখুী চাপ
ইত ািদর মােঝও ধানমি ডর বি শ ন েরর বািড়িটেত বেয় যত েখর ফ ধুারা। থাকত সাধারণ মধ িব  বািড়র
িনমল আন । অিত অ েতই খুিশ থাকত গাটা পিরবার। বি শ ন েরর পিরবারিটর ওপর রাজৈনিতক চাপটাই িছল
সবেচেয় বড়। ব ব ু  মা েয় ফতার হেয় জেল থাকেছন, সরকােরর রাষানল, ঘিন জনেদর চাখ িফিরেয়
রাখা, িবপেদ মা ষেক পােশ না পাওয়া এতসব কিঠন সত েক মেন িনেয় ব মাতা ধানমি ডর বি শ ন রেক
যভােব িছেয় ও সামেল রেখিছেলন তােতা রীিতমেতা দৃ া । ব ব রু অবতমােন স ানেদর সিত কােরর মা ষ

িহেসেব গেড় তালার মেতা হ কাজিটও িতিন কেরেছন গভীর া আর  অ দৃি র কারেণ। একিদেক সংসার
পালন, স ানেদর িশ া দান অপরিদেক চারিদেকর অসহনীয় বরী চাপ- কী কিঠনতম দািয় ই না পালন করেত
হেয়েছ ব মাতা ফিজলাতুে ছা মিুজবেক। ভালম  যাই আ ক সকল কিঠনেকই িতিন ধারণ করেতন সহিজয়া
দৃঢ়তায়।

শখ কামাল বাধহয় িনজ পিরবার থেকই পেয়িছেলন সবংসহা হওয়ার িশ া। সৗভাগ েম বেঁচ যাওয়া শখ
হািসনা এবং শখ রহানার চিরে ও আমরা একই িশ া ত  কির। তাই িব াস করেত ি ধা হয় না, শখ কামাল
তাঁর িব ে  সকল ৎসা, অপ চার, জব ইত ািদ নাংরা িবষয় েলােক য সহিজয়াভােব পা া িদেতন না- এই
িশ া িতিন পিরবার থেকই পেয়িছেলন। সই সে  িছল িপতা ব ব রু চািরি ক দৃঢ়তা এবং ল  অজেন অনড়
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অব া। িশ া, সং িৃত, খলাধুলা, রাজনীিত ইত ািদ িবষয় েলার উৎকষতার ব াপাের তাঁর রদৃি  িনেয়ও আজ
অেনেক ইিতবাচক কথা বেলন। জীব শায় যারা তাঁর চির  হনেনর চ া কেরেছন তারাও আেছন এই দেল। ম
িক!

শখ কামাল মিু েযা া িছেলন। জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর নতৃে  পিরচািলত হেয়েছ একা েরর
মিু যু । জািতর িপতার স ান হেয়ও িতিন িনং ক াে  এক ফাঁটা বাড়িত িবধা হণ কেরনিন। বরং অ া
সহেযা ার  মেতা  কিঠন,  কেঠার  িনং-এ  িতিন  অংশ  িনেয়েছন  সমানভােব। ক াে র শৃ লার  ব াপাের  তাঁর
একিন তা, িনয়মা বিততা ইত ািদ িবষয় েলার শংসা শানা যায় তাঁর সহেযা ােদর বণনােত। জািতর িপতার
ছেল িহেসেব যুে র িনং-এ না িগেয় বােস িবলাসী জীবন যাপন করেল িকইবা এেস যত! অথবা িনং-এ

বাড়িত েযাগ- িবধা িনেলই বা কার িক বলার িছল। অথচ আ য! িতিন এসেবর ধাের কােছও না িগেয় দশ ও
জািতর মিু র আদেশ ি র িত  িছেলন। যার িপতা জািতর সবে  নতা শ  িশিবের ব ী, মাসহ পিরবােরর
সবাই ব ী জীবেন অিন য়তার ভতর িদন কাটাে  তাঁর পে  যু  িতর জ  িনং ক াে র কিঠন দািয়
পালন অ  কােরা পে  স ব িছল না। শখ কামােলর পে ই সটা স ব হেয়িছল। এই একিট কারেণই িক
িন কেদর মখু ব  থাকা উিচত িছল।

যু  থেক িফের এেস শখ কামাল সং াের মন িদেয়িছেলন। ছা  রাজনীিত, িশ া, সং িৃত, ীড়া ইত ািদ ে
তাঁর ভিূমকা িবে ষণ করেল আজ তই বাঝা যায় য- ধু সং ারই নয়, বাংলােদশ ও জািতেক িতিন এিগেয়
িনেত চেয়িছেলন অেনক সামেন। বািলেন অ ি ত িব  ছা -যবু উৎসব থেক িফের এেস িতিন বলেতন ‘একিদন
আমরাও পারব’।

শখ কামাল স েক ৎসা রটােনা, অপ চার, িমথ াচার এসব চেল ই পেব। থম, মিু যু  পরবতীকাল থেক
’৭৫ পয । ি তীয় পব  ’৭৫ পরবতী দীঘিদন। ি তীয় পেবর কারণ সহজেবাধ । ব ব রু অ পি িতেত রা  ও
রাজৈনিতক  পৃ েপাষকতায় ব ব ু  ও  তাঁর  পিরবার স েক  ৎিসত িবেষাদগার চেলেছ কাে ।  সই  সে
দশটােক মুি যেু র চতনার িবপরীেত িনেয় িমিন পািক ান বানােনার অপেচ া। এর দীঘ ব াখ ার েয়াজন নই।

িক  আজ, এত বছর পর ভাবেত অবাক লােগ ব ব রু জীব শায় িকভােব ষড়য কারীরা অপ চার চালােনার
ঃসাহস পেয়িছল।  কেরিছল মুি যেু র িবেরাধী চ । িক  অ  সমেয়র ভতর জুটল তারাও যারা িনেজেদর

মিু যুে র পে র বেল দািব করত। চিনকপ ী অিভযান িছল, িছল অ া  বামপ ীরাও। পরবতী সমেয় এই দেলর
নতৃ  চেল আেস জাসেদর হােত। এ ব াপাের জাসদ সমিথত একিট বাংলা দিনক এবং তথাকিথত চিনকপ ী

মািলকানার একিট ইংেরজী  সা ািহক পি কার ভিূমকা  িছল ল াজনক। এসব েযাগ তির হেয়িছল  ব ব রু
মহা ভবতা এবং গণতে র িত াশীল হওয়ার কারেণ।

তাছাড়া িব াচারীেক ভাল হওয়ার েযাগ দয়া অথবা সপে  আনার অসীম মতা িছল ব ব রু। পাশাপািশ
সকল মা ষেক ভালবাসেতন িতিন। িতিন িব াস করেতন, মা েষর ওপর িব াস হারােনা িঠক নয়। ব ব  ুপু  শখ
কামাল  িছেলন  ব ব রুই  িত িব।  ব ব রু  সহিজয়া  জীবন  দশন  দশে ম,  মা েষর  িত  ভালবাসা-  এই
িবষয় েলা শখ কামােলর মেধ ও িছল। তাই হয়ত িনেজর িব ে  ষড়য কারীেদর সকল অপ চার মহা ভবতার
সােখ দখেতন। তাই হয়ত ভাবেতন, এসেবর িব ে  সময় ন  করা প- ম। হয়ত ভাবেতন ৎসা রটনাকারীরা
একিদন া  হেয় ন ািমর পথ ছেড় দেব, চ া কারীর নখদে র ধার েমই ভাঁতা হেব।

উ ী  যৗবেনর দূত শখ কামােলর ভাবমূিত িবনে  সকল চ া , অপ চার, জব ধােপ টেকিন। মশ সত
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কািশত হে । উ লতর হে ন শখ কামাল। হয়ত সময় এেসেছ নতুন জে র ব েুদর সে  িনেয় পরুেনা ব রুা
সম ের বিল, াটস অফ ট ু শখ কামাল। তুিম িছেল, আছ, থাকেব।
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